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boktipset
Food for thought!? – Bilder från vår
planet
Peter Wenzels och Faith D’Aluisios bilder och böcker bör vara självklara i rum
där geografiundervisning sker. Parets sex
böcker och över 10 000 bilder hittar vi
på sidan http://www.menzelphoto.com/
Jag har min ägo fyra av böckerna och använder ofta bilderna i min undervisning.
Nyfikenhet driver detta par att resa runt i
världen och observera och dokumentera
det de ser. Och de ser och har sett mycket!
Peter Wenzels foton är vackra och detaljrika. Texten informativ och intresseväckande. Varje gång jag slår upp någon av
böckerna ser jag nya detaljer som väcker frågor. På parets hemsida finns också
ett galleri med många foton som stimulerar nyfikenhet och lust att veta mer. En bild
säger mer än 1000 ord, men den kan också
leda till 1000 ord.
De fyra böcker jag varmt rekommenderar är:
What I eat. Around the world in 80 diets. Detta är parets senaste bok, som tar
oss med på en resa till 30 länder. Vi får i
text och bild möta 80 olika individer och
deras dagliga kost. Hur handlar vi? Äter
alla ohälsosamt i USA? Vad avgör vad vi
äter? Frågor ställs, väcks och en del besvaras. Boken pekar inte finger och moraliserar, men jag kan ändå inte låta bli att

bli påverkad och reflektera över min egen
dagliga konsumtion. En utmärkt bok när vi
talar hälsa och kost etc.
What the World Eats. 30 familjer i 24 länder porträtteras. Denna bok väcker livliga diskussioner i klassrum oavsett ålder.
Till denna bok kan man via http://catalog.
socialstudies.com köpa en powerpointpresentation med beskrivning, som hjälper till
att ställa frågor till bilderna. Lämpligt kanske till årskurs 7–9.
Material world. A global family portrait
tar oss med på en resa till ett antal familjer på olika geografiska platser. Varje familj ombads placera sina ägodelar utanför
sin bostad. Familjen fotograferades sedan med dessa. Skillnaderna är naturligtvis stora, men det finns också likheter.
Till denna bok finns också en powerpointpresentation med utmärkt beskrivning att
köpa. (Se What the world eat ovan.) Foton
togs 1994 men återigen 2001. Vad har hänt
med familjen under denna tid?
Women in the Material World ger oss porträtt av kvinnor i 20 olika länder. En skildring av kamp, ömhet och humor. Intervjuer
och fantastiska foton ger mångfacetterad
bild av global kvinnokraft.
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